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„Lędziny” 

„Kwiaciarnia” 11 października br. w Hołdunowie  przy ulicy 
Lewandowskiej 89 – obok cmentarza, otwarta została 
nowa kwiaciarnia. Jest to firma rodzinna, której historia 
sięga roku 1996. Właśnie wtedy Adam Niestrój założył 
firmę „Helmet” produkującą artykuły z tworzyw sztucz-
nych na potrzeby górnictwa. Obecnie firma ze względu na 
duże zapotrzebowanie na kwiaty i artykuły dekoracyjne 
zmieniła profil działalności na branżę florystyczno-ogrod-
niczą. Przy tym wyborze nie bez znaczenia pozostał fakt, 
że pan Adam wcześniej pracował w znanej firmie 
produkującej artykuły dekoracyjne, oraz to iż jego żona od 
lat zdobywała swoje doświadczenie podczas pracy na 
giełdzie kwiatowej w Tychach oraz na specjalistycznym 
kursie florystycznym. 

W ofercie kwiaciarni mogą państwo znaleźć pełny 
asortyment kwiatów, oryginalnych bukietów okoliczno-
ściowych oraz eleganckich wieńców, palm i wiązanek po-
grzebowych. Kwiaciarnia proponuje aranżacje z roślin eg-
zotycznych, kwiatów suchych i sztucznych oraz dekoracje 
sezonowe: Adwentowe, Bożonarodzeniowe i Wielka-
nocne. Do asortymentu należą również kwiaty donicz-
kowe, art. dekoracyjne, znicze, świece, kartki oraz zestawy 
upominkowe. Dużym plusem kwiaciarni jest również to, 
że klient może zamówić towar według indywidualnych 
potrzeb, towar ten jest dowożony na drugi dzień. Wraz z 
rosnącym zainteresowaniem firma oferuje również dekora-
cje ślubne, min. wystrój kościoła, sali weselnej, samo-
chodu pary młodej oraz oprawę muzyczną przyjęcia. Na 
klientów czeka miła i profesjonalna obsługa.  

Kwiaciarnia zaprasza wszystkich klientów od po-
niedziałku do piątku w godzinach od 900 do 1800 oraz w 
soboty od 800 do 1500. 
 

Spotkanie przedsiębiorców 
 Burmistrz Miasta Lędziny zaprasza wszystkie osoby 

prowadzące działalność gospodarczą na terenie naszego mia-
sta do udziału w spotkaniu, które odbędzie się dn. 07.11. br. 
o godz. 1700 w sali Domu Przyjęć „Nad Zalewem”. 

Pragniemy tym samym zapoczątkować nową formułę 
wzajemnych cyklicznych kontaktów władz miasta z przed-
siębiorcami. Oczekujemy na sugestie w sprawie form i spo-
sobów wzajemnej współpracy oraz rzeczowej dyskusji nad 
rozwojem przedsiębiorczości oraz rozwojem miasta. 

Przedstawiam program spotkania z przedsiębiorcami: 
1. Powitanie wszystkich zgromadzonych. 
2. Wystąpienie Burmistrza Miasta Władysława Trzcińskiego. 
3. Podstawowe informacje o podatkach w zakresie prowa-
dzonej działalności gospodarczej oraz ulgach i zwolnie-
niach. Obciążenia podatkowe z tytułu prowadzonej 
działalności gospodarczej na terenie miasta Lędziny na tle 
gmin powiatu bieruńsko – lędzińskiego. 

4. Możliwości rozwoju przedsiębiorczości w mieście Lędziny 
– na dziś, oraz perspektywy w oparciu o „Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego miasta Lędziny”. Zasoby gruntów miasta Lę-
dziny pod działalność gospodarczą.  

5. Dyskusja na ww. tematy. 
6. Sponsoring IV – ligowej drużyny piłkarskiej MKS Lę-
dziny. 

7. Podsumowanie spotkania, wnioski. 
 

Spotkanie z mieszkańcami 
 Informujemy wszystkich, że burmistrz miasta Lędziny 

Władysław Trzciński zaplanował spotkania z mieszkańcami, 
na których zostaną omówione min. sprawy budżetu miasta, 
planowanych inwestycji w mieście, bezpieczeństwa oraz 
nieustających aktach wandalizmu. Burmistrz udzieli również 
w miarę możliwości informacji na pytania zadawane przez 
wszystkich przybyłych. W spotkaniu wezmą udział 
przewodniczący rady oraz radni z przynależnych okręgów. 

Terminy spotkań: 
1. Goławiec – 06.11 (czwartek) – SP nr 4, 
2. Górki – 13.11 (czwartek) – Sala Koła Pszczelarzy, 
3. Lędziny – 20.11 (czwartek) – SP nr 1, 
4. Lędziny – 26.11 (środa) – Ochotnicza Straż Pożarna, 
5. Hołdunów – 02.12 (wtorek) – Gimnazjum nr 2, 
6. Hołdunów – 11.12 (czwartek) – SP nr 3. 
Zapraszamy wszystkich mieszkańców zawsze na godz. 1700

do udziału w spotkaniach i do dyskusji. 

W NUMERZE 
 

1.  „Program ograniczenia niskiej emisji spalin”  str. 2 
2.  „Lędzińscy artyści”           str. 2 
3.  „ VAT i PGM”           str. 2 
4.  „Jeździmy z „PKSiS”                  str. 4 
5.  „Blue Band”                        str. 4 
6.  „Gratulacje”                        str. 4 
7.  „Dzień Nauczyciela”                  str. 5 
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Jeżeli WFOŚ przyzna środki na realizację programu, 
następnym etapem będzie wybranie w drodze przetargu 
operatora, który będzie odpowiedzialny za prawidłowy dobór 
kotłów w każdym z domów jednorodzinnych, które 
przystąpią do programu oraz ich instalacja. W tej chwili 
realnym terminem rozpoczęcia wdrażania programu jest 
połowa przyszłego roku, czyli nie wcześniej niż maj 2004. W 
tym miejscu pragnę jeszcze raz przypomnieć, że ankiety nie 
są podstawa o staranie się o środki na wymianę kotłów i 
służyły tylko do zbadania potrzeb miasta Lędziny odnośnie 
programu. O dalszym przebiegu prac wdrażających program 
poinformuję na łamach „BIL”-a.  

Marek Spyra

Dnia 07.10 br. na wniosek Komisji Finansów odbyło się 
w UM posiedzenie robocze Rady Miasta. Celem spotkania 
było omówienie „programu ograniczenia niskiej emisji spa-
lin”. Palącym problemem było pytanie czy gmina przystę-
puje do wykonania programu i czy sytuacja miasta pozwala 
na finansowe wykonanie planu.  

Podstawą do spotkania było opracowanie programu przez 
Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej z siedzibą w Gliwi-
cach – Tadeusza Durczoka na podstawie ankiet. Latem br. 
przeprowadzona została przez UM wśród mieszkańców mia-
sta ankieta na temat zainteresowania wzięciem udziału w 
programie. Przytłaczająca większość, tj. 93% z ponad 220 
respondentów, którzy wypełnili i dostarczyli ankiety zade-
klarowała chęć udziału w ww. programie. Jak to zwykle 
bywa smutnym jest fakt, że spośród 2319 domów jednoro-
dzinnych tylko 220 oddało wypełnione ankiety w UM. Wy-
niki ankiety pozawalają jednak przypuszczać, że również 
wśród pozostałych mieszkańców naszego miasta duża część 
osób będzie zainteresowana programem.  

Jak będzie wyglądał ostateczny program realizowany na 
terenie naszego miasta zadecyduje Rada Miasta. Nie trzeba 
ukrywać faktu, że jego ostateczna wersja będzie zależeć od 
możliwości finansowych miasta. Chciałbym tu zdementować 
informacje , które pojawiły się w prasie, jakoby w finanso-
waniu programu będą wykorzystane pieniądze z Funduszy 
Unijnych. Owszem tego typu programy mogą być w części 
finansowane przez pieniądze Unii Europejskiej, ale tylko 
wtedy jeżeli odnoszą się one do obiektów komunalnych, a 
nie tak jak w naszym przypadku do osób fizycznych. 

Koncepcja sfinansowania programu oparta jest o tzw. 
model tyski, który jest aktualnie realizowany  Tychach, i 
rozpoczyna się w Bieruniu i Bojszowach. Zakłada on trzy 
źródła finansowania inwestycji. Są to środki własne miesz-
kańców, środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska przeznaczone na ochronę atmosfery oraz budżet 
gminy. Po rozpatrzeniu z przedstawicielami gminy różnych 
wariantów montażu finansowego przyjęto następujące zało-
żenia: 
- udział własny mieszkańców w wysokości 40% kosztów in-
westycji, 

- wkład gminy w wysokości 15% w pierwszym roku, 
- dotacja WFOŚ oraz pożyczka WFOŚ. 

Podczas opracowywania projektu przyjęto dane szacun-
kowe, ponieważ ceny instalacyjne oraz kotłów grzewczych 
ulegają nadal zmianom, a wiec było niemożliwe dokładne 
oszacowanie kosztów. Po wstępnych analizach całkowita 
wielkość projektu, tj. koszt wszystkich inwestycji, wyniesie 
10,33 mln. Na kwotę ta złożą się środki własne mieszkańców 
w wysokości 4,53 mln, dotacja WFOŚ 1,7 mln oraz wkład 
gminy 0,5 mln oraz  pożyczka w wysokości 3,4 mln. Ponadto 
po 4 roku pozostanie kwota 500 tyś. zł umorzenia pożyczki, 
którą gmina może przeznaczyć na inne inwestycje proekolo-
giczne. 

Dotychczas w latach 1998 – 1999 dokonano wymiany 
około 150 niskoemisyjnych kotłów węglowych na wysoko-
sprawne kotły węglowe, gazowe lub olejowe. Ograniczone 
możliwości gminy nie pozwoliły na kontynuacje planu.  

W dniu 13.10.2003 odbyła się nadzwyczajna Sesja Rady 
Miasta, na której podjęto jednogłośnie uchwałę w sprawie 
przyjęcia „Programu ograniczenia niskiej emisji” w Gminie 
Lędziny z budynków jedno i wielorodzinnych oraz innych 
budynków wyposażonych w indywidualne nieekologiczne 
kotłownie. 

Podczas sesji Rady Miasta w dniu 25.09 br. w 
imieniu Komisji Oświaty zostały przyznane dwa 
wyróżnienie w postaci statuetki Bogini Zwycięstwa 
Nike. Osoby, które zasłużyły na te wyróżnienia to 
dwóch lędzińskich gimnazjalistów. 

Pierwszy z wyróżnionych to uczeń gimnazjum nr 1 
im. Janusza Korczaka – Grzegorz Loska. Grzegorz 
został laureatem międzynarodowego konkursu 
fotograficznego, którego nasza krajowa edycja 
organizowana była pod hasłem „Zabytki regionu w 
Twoim obiektywie”. W klasyfikacji ogólnej kategorii G 
– gimnazja, Grzegorz Loska zdobył II-gie miejsce za 
zdjęcie „Krzyż przy klasztorze Sióstr Boromeuszek w 
Lędzinach” i III-cie miejsce za zdjęcie „Kapliczka w 
Lędzinach”. Statuetka Bogini Zwycięstwa Nike i list 
gratulacyjny przyznane zostały za osiągnięcia 
fotograficzne i promocję miasta w czasie konkursu. 
Nagrody rzeczowe ufundowane przez miasto w postaci 
książki i materiałów fotograficznych zostały wręczone 
na uroczystym spotkaniu wszystkich laureatów 
konkursu na zamku w Koszęcinie 21 września br.   

Drugim gimnazjalistą, który został wyróżniony za 
swoje osiągnięcia plastyczne i promocje miasta był 
Łukasz Chmielewski – uczeń Gimnazjum nr 2. Łukasz 
został laureatem konkursu plastycznego o zasiągu 
ogólnopolskim, organizowanego przez Fundację 
„Wspólny Dom” razem z posłanka Barbarą Błońską –
Fajfrowską. Organizatorzy zapewnili laureatom wyjazd 
na 10-cio dniowe warsztaty malarski do Jastarni, a 
burmistrz Władysław Trzciński przyznał Łukaszowi 
statuetkę Bogini zwycięstwa Nike. 

Marek Spyra
 

„Program ograniczenia niskiej emisji spalin c.d.” 
 

„Lędzińscy artyści” 

W związku z perspektywą wzrostu stawki VAT z 
7% do 22% na materiały budowlane, Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Materiałowej z siedzibą w Lędzinach ul. 
Lędzińska 18, wychodząc naprzeciw potrzebom swoich 
klientów, oferuje możliwość nieodpłatnego przecho-
wywania przez okres zimowy zakupionych 
materiałów. 

„PGM” 
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Sesja Rady Miasta w dniu 25 września przebiegła dosyć 
burzliwie, a to ze względu na bardzo ważne sprawy, które 
zostały poruszone tego dnia. Palącym problemem i bardzo 
ważnym dla mieszkańców, który był omawiany tego dnia 
była stan bezpieczeństwa na lędzińskich drogach. Głównym 
aspektem dyskusji dotyczącej komfortu jazdy w mieście Lę-
dziny była sprawa dróg należących do powiatu, czyli Oficer-
skiej, Pokoju, Hołdunowskiej, Ułańskiej i Lędzińskiej. Cho-
dzi tutaj przede wszystkim o utrzymanie czystości na dro-
gach powiatowych, po których odbywa się transport węgla z 
kopalni „Ziemowit” oraz o przejazdy kolejowe znajdujące 
się w naszym mieście, a które - jak wszyscy mieszkańcy do-
skonale wiedzą, znajdują się w opłakanym stanie. W celu 
omówienia tych spraw na sesję zostali zaproszeni przewod-
niczący Rady Powiatu – Joachim Pinocy oraz radni powiatu
– Marek Bania i Czesław Orzegowski. Rada Miasta wspólnie 
z zaproszonym gośćmi próbowała rozwiązać ww. problemy. 
Padło wiele obietnic ze strony powiatu i wiele zarzutów ze 
strony radnych naszego miasta. Czas pokaże czy obietnice 
złożone przez Powiat odnośnie utrzymania w należytym po-
rządku dróg powiatowych oraz przejazdów kolejowych zo-
staną spełnione. 

Pierwszą uchwałą, która została omówiona podczas tej 
sesji, była uchwała odnosząca się do rozpatrzenia skargi Pani 
Katarzyny Sroczyńskiej na działalność burmistrza miasta 
Lędziny Władysława Trzcińskiego. Pani K. Sroczyńska 
otrzymała wypowiedzenie umowy o pracę w związku z reor-
ganizacją Urzędu Miasta i obniżeniem kosztów jego utrzy-
mania. W momencie zwolnienia była ona w ciąży, jednakże 
zaświadczenie lekarskie potwierdzające ten fakt dostarczone 
przez pracownika dla pracodawcy było nieczytelne. Z tego 
powodu v-ce burmistrz zażądał aktualnego i czytelnego za-
świadczenia lekarskiego, które pracownik zamiast do praco-
dawcy dostarczył do Sądu Pracy. Z racji niepodporządkowa-
nia się zarządzeniu pracodawcy i dalszego braku aktualnego 
zaświadczenia potwierdzającego ciąże wypowiedzenie pracy 
nie zostało anulowane. Z tego tytułu Pani Sroczyńska docho-
dziła swoich praw przed sądem oraz złożyła skargę na dzia-
łalność burmistrza. Zebrani radni prowadzili dyskusje w na-
wiązaniu o stanowisko Komisji Rewizyjnej z dnia 08.09. br. 
odczytane przez radnego Jana Gruce. Stanowisko Komisji 
dołączam obok jako oddzielną część dotycząca przebiegu ob-
rad sesji. Po zakończonej polemice przewodniczący Rady 
Miasta Bogusław Szarzyński, zaproponował, że uchwała, 
która będzie poddana głosowaniu powinna być rozszerzona o 
zapis  w następującym brzmieniu: ,,nie uwzględnić skargi 
Pani Katarzyny Sroczyńskiej na działalność Burmistrza Mia-
sta w sprawie niezgodnego z prawem wypowiedzenia 
umowy o pracę oraz innych zarzutów wniesionych pod jego 
adresem“. Ponadto Przewodniczący zobowiązał się do tego, 
że w odpowiedzi na skargę skierowaną do Urzędu Woje-
wódzkiego również będą wyjaśnione dwa aspekty tej skargi. 
Pierwszy z nich dotyczący wypowiedzenia umowy o pracę a 
drugi innych zarzutów pod adresem Burmistrza. Z propono-
wanymi zmianami nie zgodził się radny Piotr Gorzeń, gdyż 
nie było o tym mowy w porządku obrad. Jego zdaniem pro-
jekt ustawy powinien być głosowany w brzmieniu ustalonym 
pierwotnie. Na skutek tego poddano głosowaniu możliwość 
wprowadzenia zmian w trakcie trwania sesji. Wniosek rad-
nego Gorzenia został odrzucony wynikiem: 5 za, 7 przeciw, 
1 wstrzymujący. W efekcie końcowym rozszerzona ustawa 
została przyjęta stosunkiem głosów: 7 za, 3 przeciw,  

Informacje z sesji Rady Miasta z dnia 25.09.2003 3 wstrzymujące, wobec czego zarzuty kierowane pod adre-
sem burmistrza z tytułu niezgodnego z prawem zwolnienia 
zostały odrzucone. 

Następnym punktem omawianym w trakcie sesji było 
podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2003. 
W obecnej sytuacji finansowej miasta była to bynajmniej 
rozmowa o marzeniach aczkolwiek w przypadku udanej 
windykacji długu od Kampanii Węglowej na kwotę ok. 
5mln, miasto będzie w stanie zrealizować kilka nowych in-
westycji, które czekają już w kolejce od kilku lat. Warto tu 
dodać, że z planowanych na ten rok inwestycji na kwotę 
6.985 mln miastu udało się wykonać dotychczas zaledwie 
1,87% wszystkich założonych, co podkreslił stanowczo 
radny Jan Gruca. Na etapie końcowej realizacji jest budowa 
oczyszczalni ścieków dla dzielnicy Hołdunów, suma tej in-
westycji to ok. 4mln zł.  

Do planowanych na jesień tego roku inwestycji, które 
przedstawiła skarbnik miasta Irena Gajer, należą min.: bu-
dowa drogi dojazdowej do Miejskiej Biblioteki oraz zago-
spodarowanie terenu wokół biblioteki, kwota inwestycji 
70.000 zł; remont garaży przy bibliotece – 40.000 zł; wyko-
nanie nawierzchni na ul. Azaliowej – 45.000 zł; remont 
bloku przy ul. Gwarków 2-4, zwiększeniu  ulega kwota na 
Ochotniczą Straż Pożarną o kwotę 15 794 zł ( ze względu na 
wzrost pożarów w br. o 30%); zwiększeniu ulega kwota  
przeznaczona dla Kuchni Miejskiej o 24 200 ,-zł  z przezna-
czeniem na wynagrodzenia, zakup energii i zakup usług po-
zostałych; kanalizacja ulicy Podgórnej dodatkowo wyniesie 
22.500 zł, kanalizacja ul. Lompy 115.000 zł . Wprowadzono 
zmiany w rozdziale oświetlenie uliczne 9.000 zł. Nowe za-
danie inwestycyjne: dokumentacja oświetlenia ul. Czapli od 
ul. Azaliowej do ul. Goławieckiej. W dziale Kultura i 
Ochrona Dziedzictwa Narodowego zwiększeniu uległa 
kwota dotacji dla Biblioteki Miejskiej w Lędzinach z prze-
znaczeniem na zwiększenie zakresu działań. 
Po odczytaniu planowanych inwestycji głos zabrał radny 
Piotr Gorzeń. Pierwsza kwestią jaką poruszył, było zapyta-
nie, dlaczego wprowadza się zadanie inwestycyjne na 2004, 
kiedy Rada nie może się globalnie zapoznać z propozycja 
zadań na rok przyszły, poczym zaproponował, aby nie gło-
sować nad tą uchwała do momentu, gdy nie zostaną przed-
stawione wszystkie zadnia inwestycyjne. W odpowiedzi 
burmistrz miasta odpowiedział, że zmiany dotyczą przesu-
nięcia środków, które pozwolą na wykonanie dokumentacji 
do inwestycji wcześniej planowanych ale nie ich realizacji, 
chodziło tutaj min. o boczną ulice przy ul. Paderewskiego, 
której mieszkańcy chcą we własnym zakresie wykonać ka-
nalizację jeżeli miasto przygotuje dokumentację i zapewni 
materiał na wykonanie zadania oraz nowe zadanie jakim jest 
dokumentacja ul. Czapli od ul. Azaliowej do ul. Goławiec-
kiej. Burmistrz zaznaczył, że każde z zaplanowanych zadań 
inwestycyjnych będzie poprzedzone wykonaniem dokumen-
tacji, co wynika z wymogów prawa i nigdy nie będzie takiej 
sytuacji jak w poprzedniej kadencji Zarządu Miasta, że zada-
nia były wykonywane a dokumentacji nie było, np. rondo 
Lędzińskie. Przewodniczący Rady w odniesieniu do wypo-
wiedzi radnego Piotra Gorzenia stwierdził, że pismem z dnia 
29.05. br. burmistrz przedłożył radnym do zaopiniowania 
projekt planu inwestycyjnego na 2004 r. Termin do wydania 
opinii upływa z dniem 30.09. br. a Komisje Merytoryczne 
opinii odnośnie przedstawionego projektu planu inwestycyj-
nego nie wydały. Radny Gorzeń zarzucił równi burmi-
strzowi, że zaprzepaścił możliwość budowy w Lędzinach 
Centrum Logistycznego przy trasie DK 1 oraz, że pomimo  
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mizerii finansowej miasta przeznaczył pieniądze na wyścig kolarski (8000 zł), szachistów (4000 zł) i skata (2000 zł). Radny Gorzeń poprosił również o zdjęcie z uchwały zadania oświetle-nia ul. Czapli do ul. Azaliowej. W odpowiedzi na zarzuty bur-mistrz stwierdził, że w planach miasta na rok 2003 nie ma zada-nia budowa oświetlenia ulicznego na ul. Czapli, lecz jest opra-cowanie dokumentacji technicznej tego zadania. Centrum Logi-styczne, które miało być zlokalizowane przy Drodze Szybkiego Ruchu DK-1 to marzenia poprzednich władz. Tereny w tym miejscu nadal znajdują się w prywatnych rękach i na dodatek mają klasę użytków rolnych. Dokument ze spotkania Zarządu Miasta w dn. 15.05.2002, w którym wg listy obecności brał udział radny Gorzeń, potwierdza, że sprawa ta została defini-tywnie zamknięta, gdyż firma zdecydowała się na zakup tere-nów w Dąbrowie Górniczej. Natomiast jeżeli chodzi o przyzna-wanie dotacji to jak stwierdził burmistrz decyzji w tej sprawie nie podjął sam, ponieważ zasięgał w tej sprawie opinii Komisji Merytorycznych Rady i na tej podstawie dotacje zostały przy-znane, z tym że w przypadku wyścigu kolarskiego nie była to forma dotacji, ale koszty organizacji etapu wyścigu na terenie miasta oraz koszty poniesione z tytułu promocji miasta w trak-cie trwania całego wyścigu. Zostały zawarte umowy dotacyjne dla szachistów, którzy otrzymali dopiero pierwsza transzę (2tys.) z powodu braku środków finansowych w budżecie mia-sta oraz turniej skata, który dotację już otrzymał. W trakcie trwanie rozmowy znamienitą była wypowiedź radnego Jana Grucy, który stwierdził, że Rada powinna szukać oszczędności w wydatkach, ponieważ Lędziny wydają najwięcej w Polsce na utrzymanie. Przewodniczący Rady zamknął dyskusje w temacie projektu uchwały zmian w budżecie miasta na 2003 r i podał pod głosowanie wniosek formalny radnego Piotra Gorzenia, aby wykreślić z projektu uchwały następujące zadania: kanalizacja Podgórnej – boczna Paderewskiego, dokumentacja oświetlenia ul. Czapli od ul. Azaliowej do ul. Goławieckiej, droga dojaz-dowa do MBP, podbudowa nawierzchni ul. Azaliowej. Wniosek poprzez głosowanie został odrzucony stosunkiem głosów: 2 za, 7 przeciw, 3 wstrzymujące. Po odczytaniu pełnej uchwały przy-stąpiono do głosowania. Uchwała została przyjęta stosunkiem głosów: 9 za, 1przeciw, 3 wstrzymujące. W swoim sprawozdaniu burmistrz przedstawił bieżącą sytu-ację finansową miasta oraz wykonanie budżetu za 8 miesięcy. Następnie zapoznał radnych ze sprawą windykacji należności od Kompanii Węglowej. Omówione zostały prowadzone inwesty-cje remontowe oraz prace w budynku DG 2, w którym na trze-cim piętrze mają powstać mieszkania, na zasadzie tymczaso-wego hotelu. Burmistrz poinformował również, że w ramach starania się o środki z UE rozpoczęto rozmowy z firmą zajmu-jąca się pozyskiwaniem środków z UE. Następnym tematem było oświetlenie uliczne i jego fatalny stan. W ramach oszczęd-ności możliwe są zmiany załączania i wyłączania oświetlenia ulicznego lub jego całkowite wyłączenie na niektórych ulicach. Miasto zostało zobowiązane do wykupienia 5 stanów zerowych znajdujących się na Osiedlu PKP o wartości 500tyś. zł., na co władze nie wyrażają zgody i będą się odwoływać do sądu wyż-szej instancji. Przedstawiona została również sytuacja w PGK „Partner”. Na koniec sprawozdania burmistrz poinformował o spotkaniu z biskupem Kościoła Augsburskiego, w którym wziął udział.  Podczas sesji bardzo ważnym był również wniosek radnego Gorzenia, który zwrócił się do przewodniczącego Rady Miasta o większe zdyscyplinowanie wszystkich uczestników sesji. Wnio-sek został przedstawiony z powodu zbyt częstego przeszkadza-nia w trakcie wystąpień poszczególnych uczestników oraz z faktu, że niektórzy radni kilkukrotnie zajmowali stanowisko w tej samej sprawie, przedłużając niepotrzebnie obrady.   
Marek Spyra

W sierpniowym numerze biuletynu informowaliśmy o 
przetargu na linie autobusową 536. Przetarg ten został 
rozstrzygnięty w związku z czym chcielibyśmy poinformować 
zainteresowanych mieszkańców o jego wynikach, a co się z 
tym wiążę, o tym kto będzie nas woził na linii 536 Lędziny –
Tychy. Do przetargu przystąpiły trzy firmy: 
� PKSiS Oświęcim S.A. z Oświęcimia, 
� DUHABEX Sp.j. z Jaworzna, 
� Transgór Mysłowice S.A. z Mysłowic. 

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę 
firmy PKSiS. Firma ta przedstawiła najkorzystniejszą 
propozycję zarówno pod względem ceny wozokilometra jak i 
stanu technicznego oferowanego taboru. Cena wozokilometra 
jaką zaoferowała firma to 2,10 zł za autobus oraz 1,71 zł za 
mikrobus. 

Jacek Saternus

C.d. informacji z sesji RM z dnia 25.09.2003 „Jeździmy z PKSiS-em” 

„Blue Band” 

W lutym tego roku w Lędzinach powstał zespół „Blue 
Band”. Wraz z powstaniem zespołu w naszym mieście zawitały 
nowe klimaty muzyczne, dalece inne od tych tradycyjnych, 
które znają mieszkańcy naszego miasta, dzięki zespołom, które 
dotychczas występowały na imprezach organizowanych w na-
szym mieście. Do repertuaru zespołu należą gatunku muzyczne 
takie jak: blues, swing, jazz, rock and roll. Muzycy zespołu 
grają na trąbkach, saksofonie, puzonie, gitarach, perkusji i or-
ganach. Zespół prowadzi oraz przygotowuje aranżacje mu-
zyczne Piotr Musioł. W skład zespołu wchodzi 11 osób, w 
przedziale wiekowym od 15 do 45 lat. Urząd Miasta udostępnia 
bezpłatnie sale do prób w ramach rozwijania i zachęcania mło-
dych ludzi do grania. Próby otwarte odbywają się w piątki w 
sali kinowej „Piast”. Większość członków zespołu pochodzi z 
Lędzin. „Blue Band” może się już poszczycić występami na 
Dożynkach Miejskich 2003 oraz na festynie organizowanym 
przez SP 1.  Już 29 października będziemy mogli ponownie 
podziwiać występy zespołu „Blue Band”. Tym razem zespół 
uświetni swoimi występami imprezę uroczystego nadania 
imienia Janusza Korczaka dla Gimnazjum nr 2. Impreza odbę-
dzie się w sali kinowej „Piast”.  

Marek Spyra 

Gratulacje 

W dn. 8 października br. w Urzędzie Miasta Lędziny po raz 
pierwszy w historii samorządnych Lędzin odbyło się uroczyste 
wręczenie „Zaświadczenia o Nadaniu Obywatelstwa Pol-
skiego„ mieszkance Lędzin Pani Lubow Ostrowskiej. 

Pani Lubow przyjechała z Uralu do Polski wraz z mężem w 
styczniu 1959 r. Tego samego roku Państwo Ostrowscy osie-
dlili się w Lędzinach, tutaj pracowali, tutaj urodziły się ich 
dzieci. 

W trakcie uroczystości wręczenia zaświadczenia Pani 
Ostrowska nie kryła wzruszenia, wyraziła to słowami: 
”...jestem bardzo szczęśliwa i zadowolona, dziękuję za 
wszystko„. Polska i Nasze Miasto Lędziny stały się dla Pań-
stwa Ostrowskich drugą Ojczyzną. 

Witamy Nowego Obywatela ! 
Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich i Administracji:

 Dorota Przybyła
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Z okazji Dnia Nauczyciela, który jak co roku był obcho-
dzony w naszym kraju 14 października zamieszczam w tym i 
nastepnym numerze „BIL”-a kilka artykułów opisujących 
wydarzenia w lędzińskich szkołach. Pokazują one zaanga-
żowanie jakie wkłada dyrekcja i kadra nauczycielska każdej 
ze szkół nie tylko w proces edukacji, ale również w imprezy i 
przedstawienia, które mają urozmaicić pobyt w szkole i roz-
wijać młode talenty.                   Marek Spyra 

Dzień Nauczyciela 

Dnia 23.09 br., w pierwszy dzień astronomicznej jesieni dzieci klasy I, a jest ich 19, złożyły obietnice uczniowską i zostały paso-wane na uczniów, tj. oficjalnie przyjęte do braci uczniowskiej. Wszystko odbyło się zgodnie z tradycją – obrządkiem wprowa-dzonym w nauczaniu wczesnoszkolnym. Na tę uroczystość zapro-szono rodziców i uczniów klas II-VI, którzy byli świadkami skła-dania obietnicy. Uczniowie II i III klasy przygotowali wiązankę poezji, która powitali uczniów klasy I-szej. Pierwszaki zaś wystą-piły ze swoim programem poezji o jesieni i jej urokach. Każdy z nowych pierwszoklasistów przedstawił się i opowiedział o tym co najbardziej lubi. Najważniejszym chyba jednak aktem dla młodych uczniów było pasowanie, którego dokonała dyrektor szkoły Stani-sława Żak lekko uderzając w ramię każdego z uczniów. Pierwszo-klasiści otrzymali upominki od uczniów klas II- III, a po zakoń-czeniu uroczystości z rodzicami udali się do sali lekcyjnej, gdzie czekały na nich słodkości przyrządzone przez rodziców. 

SP 1 

Z dn. 01.09.2003 Szkoła Podstawowa nr 1 zmieniła 
swoja nazwę. Od tej pory pełna nazwa szkoły brzmi Szkoła 
Podstawowa z Oddziałami Integracyjnym nr 1 im. Karola 
Miarki. Rada Pedagogiczna podjęła taka decyzję w związku 
z tym, że nauczanie w czterech klasach integracyjnych prze-
szło do drugiego etapu kształcenia czyli do klas od IV do VI. 

Działający w naszej szkole zespól wokalny „Pikolo” za-
inicjował pracę w tym roku szkolnym występem na Dożyn-
kach Miejskich 2003. Dzieci najpierw w strojach regional-
nych przemaszerowały w dożynkowym korowodzie, a na-
stępnie zaśpiewały to, co im najbliższe o co potrafią najlepiej 
– piosenki śląskie. Kierownikiem muzycznym jest pan Fran-
ciszek Moskwa. 

W Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr1 
im. Karola Miarki w dniu 23 października obchodzono 
święto patrona szkoły – Karola Miarki, wybitnego Ślązaka, 
pedagoga, nauczyciela. Był to gorący propagator kultury i 
twórczości związanej z Ziemią Śląską. Karol Miarka niecałe 
dwa lata od maja 1846 do stycznia 1847, był również 
nauczycielem w lędzińskiej „jedynce”. W tym czasie 
opublikował książki związane z Lędzinami „Szwedzi w 
Lędzinach” oraz „Górka Klemensowa”. 

 W związku ze świętem w szkole odbyła się akademia 
oraz uroczyste pasowanie na ucznia. W poczet 
pierwszoklasistów zostało przyjętych 79 uczniów. Dzięki 
hojności sponsorów: Firma „Kacper”, Towarzystwo 
Ubezpieczeniowe Hestia, szkolny sklepik „Małgorzatka”, 
firma „Carbon” oraz Scheller Tychy, pierwszoklasiści w tym 
dniu obdarowano różnymi upominkami.  /Joanna Androsz/ 

Dnia 29 września br. w ramach obchodów Europejskiego 
Roku Osób Niepełnosprawnych odbyły się w Mysłowicach –
Brzęczkowicach Zawody Sportowe Klas Integracyjnych. 
Wśród zaproszonych do wspólnej rywalizacji znaleźli się 
uczniowie klas II b i III b .  

 Zawody odbywały się w dwóch kategoriach wiekowych 
– 8 i 9-latków i dostosowane były do umiejętności młodych 
sportowców. Znalazły się tam konkurencje dynamiczne (np. 
jazda na deskorolce) oraz statyczne (np. rzuty do celu). 
Wśród tak dobranych dyscyplin każdy z uczestników zawo-
dów mógł znaleźć odpowiednią dla siebie konkurencję. 

 Dla uczniów z Lędzin wyjazd okazał się bardzo owocny, 
bo oprócz pucharu i dyplomów, przywieźli również wspa-
niałe wspomnienia sportowej rywalizacji i prezenty w po-
staci słodyczy i sprzętu sportowego. Dzieci do zawodów 
przygotowywały wychowawczynie: Barbara Achtelik, Kata-
rzyna Adamczyk, Alicja Jezierska – Szczesiul oraz Małgo-
rzta Grzyb. 

 Organizatorem tej udanej imprezy była SP nr 13 z 
Mysłowic oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z My-
słowic.                   /Katarzyna Adamczyk/ 

SP nr 4 w Goławcu 

G 1 

Obecnie G1 w Lędzinach przygotowuje się do największej uroczystości od czasu istnienia szkoły. 29 października odbędzie się uroczyste nadanie gimnazjum imienia Janusza Korczaka oraz ufundowanie sztandaru. Sztandar został ufundowany przez Rade Rodziców, która zadbała o pomoc finansową okolicznych przedsiębiorstw.  W środę, 29.10.2003 roku podczas mszy św. w Kościele Św. Anny odbędzie się poświęcenie sztandaru, a później w szkole i w sali kina „Piast” planowane są uroczystości nadania imienia. Z tej okazji zaproszono dużą liczbę gości, a całe gim-nazjum przygotowuje się do godnego ich przyjęcia. Dyrektor G1 Józef Domaradzki18.09 br. w G 1 po raz drugi odbyły się wybory do Samo-rządu Szkolnego. W ubiegłym roku uczniowie po raz pierwszy mieli lekcję samorządności i spisali się wyśmienicie.  W tym roku kampania wyborcza miała już większy roz-mach. Kandydaci, bogatsi o zeszłoroczne doświadczenie, przy-stąpili do rzeczy bardzo profesjonalnie. Były więc plakaty, slo-gany reklamujące poszczególnych kandydatów i poparcie szta-bów wyborczych, które przedstawiały i zachwalały „programy” swoich reprezentantów.  Po złożeniu kandydatur i kampanii nastąpiła cisza przedwy-borcza, podczas której był czas do namysłu ma kogo oddać głos. Spośród dziewiątki kandydatów tylko siedmioro miało wejść w skład Rady Młodzieży. W dniu wyborów została powołana Komisja, która bardzo sprawnie przeprowadziła głosowanie. Uczniowie oddali głosy na swoich faworytów i ze zniecierpliwieniem oczekiwali rezul-tatu głosowania. Po podliczeniu nastąpiło uroczyste ogłoszenie wyników. Najlepiej wypadła Laby Edyta, która zdobyła 69 głosów i zo-stała przewodniczącą Rady. Za nią uplasowały się: Śliwa Ju-styna - 67 głosów i Śliwa Sabina – 59 głosów. Pozostałymi członkami Rady zostali: Ścierska Ewa, Sarnecki Szymon, Nie-syto Dorota, Antonik Artur.   /Karoń Magdalena/ 
Z okazji 

 Dnia Edukacji Narodowej 
 życzymy wszystkim pracownikom oświaty 

radości z trudnego posłannictwa, cierpliwości, 
wspaniałych owoców swojego trudu oraz 

wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Życzy 
 

Dyrekcja Miejskiego Zarządu Edukacji 
 



 
 

BIL – październik 2003 6

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 OD REDAKCJI: To już piąty numer „BIL-a”. Zapraszam wszystkich mieszkańców a w szczególności przedsiębiorców do współpracy w ramach „Promocji Lędzińskich Przedsiębiorców. Będę wdzięczny za wszelkie informacje, propozycje i uwagi zarówno o biuletynie jak i o tym co dzieje się w naszym mieście. Wszelkie zapytania prosimy kierować do Referatu Kultury:  tel. 216-65-11 w. 14 lub 34, e-mail: ue@ledziny.pl, kultura@ledziny.pl  Redaktor Biuletynu Informacyjnego „Lędziny”: Marek Spyra

UM  LĘDZINY 
www.ledziny.pl          e-mail: um@ledziny.pl Centrala: 216 65 11, fax 216 65 08 

Burmistrz Miasta: wew. 22 
Przewodniczący Rady Miejskiej: wew. 31 
Sekretarz Miasta: wew. 12 
Skarbnik: wew. 17 
Straż Miejska: wew. 32 
Dyżurny Komisariat Policji: 216 75 40, 216 78 18 
Państwowa Straż Pożarna Tychy: 227 20 11, 227 30 22 
Ochotnicza Straż Pożarna Lędziny: 216 62 57 
Pogotowie Ratunkowe: 327 49 99 lub 999 
Pogotowie Gazowe: 227 31 24 lub 992  
Rozmowy Burmistrza z mieszkańcami: Wtorek     12.00–16.00
Dyżury Przewodniczącego RM:      Czwartek   15.30–16.30
Dyżury Wice-przewodniczących:          Poniedziałek 16.00–17.00  
Dyżury Radnych:                        Poniedziałek 15.00–16.00

1.  Podjęcie uchwały w sprawie:   
a/ zmian w budżecie miasta na 2003 rok,  
b/ zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na 
częściowe sfinansowanie „Programu ograniczania niskiej 
emisji w Gminie Lędziny” z budynków jedno wielorodzin-
nych oraz innych budynków wyposażonych w indywidualne 
nie ekologiczne kotłownie, 
c/ podjęcia działań zmierzających do wyboru banku do wy-
konywania bankowej obsługi budżetu miasta,  
d/ przetargowej sprzedaży nieruchomości położonej przy tra-
sie szybkiego ruchu S – 1 w Hołdunowie, 
e/ powołania składu doraźnej Komisji Inwentaryzacyjnej 
2. Sprawozdanie Przewodniczącego Zespołu Opiniującego  
kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Tychach 
oraz do Sądu Okręgowego w Katowicach w sprawie zgło-
szonych kandydatów, wybór Komisji Skrutacyjnej. 
a/ podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu 
Okręgowego w Katowicach, 
b/  podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu 
Rejonowego w Tychach, 
3. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta oraz Burmi-
strza Miasta o złożonych oświadczeniach majątkowych. 
4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli wykonania 
uchwał Rady Miasta. 
5. Dyskusja w temacie pkt. 7. 
6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta z wyko-
nania uchwał Rady Miasta oraz działalności w okresie mię-
dzysesyjnym. 
 

Tematy na sesję Rady Miasta dn. 30.10.03 

W związku z wieloma apelami o przestrzeganie przepisów dro-
gowych na terenie naszego miasta, jak również apelami dotyczą-
cymi niszczenia mienia publicznego i wynikającymi z tego tytułu 
stratami dla miasta podaję kilka informacji z ostatnich dwóch mie-
sięcy. Świadczą one jednoznacznie o tym, że „wandale” z terenu 
naszego miasta nic nie robią sobie z naszych apeli i nadal nie mają 
szacunku dla naszego wspólnego mienia. Smutnym pozostaje fakt, 
że nadal wielu mieszkańców jest świadkami wyrządzanych szkód, a 
pomimo tego niechętnie współpracuje ze Strażą Miejską i Policją. 
Aby mieszkańcy zdali sobie sprawę z tego co dzieje się na ulicach 
naszego miasta przedstawiam kilka spraw zanotowanych przez SM: 
� W dn. 16.09 br. została uszkodzona w całości przydrożna 

lampa oświetleniowa przy ul. Lędzińskiej na wysokości maga-
zynów PGM. Podjęte czynności przez SM i policję doprowa-
dziły do ustalenia sprawcy. Sprawcą okazał się kierowca firmy 
z miasta Tychy. Powstałe szkody wynoszą ok. 1600zł. Prowa-
dzona jest sprawa odszkodowawcza. 

� W dn. 26.09 br. uszkodzona została wiata przystanku autobu-
sowego oraz kabina telefoniczna na ul. Hołdunowskiej na wys. 
osiedla Gwarków. Łączny koszt to ok. 3500zł. Czynności wy-
krywcze prowadzi tutejszy Komisariat Policji. 

� W dn. 29.09 br. powyrywane zostały kwiaty w rejonie poczty 
przy ul. Hołdunowskiej. Starta ok. 300zł. Powiadomiono ko-
misariat. 

� W nocy z 14/15.10 w wyniku kolizji drogowej na ul. Hołdu-
nowskiej została zniszczona w całości latarnia oświetleniowa. 
Wartość szkody to ok. 1600zł. Sprawca ustalony. Prowadzona 
jest sprawa odszkodowawcza. 

� W dn. 17.10 br. rozbite zostało lustro  drogowe na ul. Lędziń-
skiej przy skrzyżowaniu z ul. Sobieskiego. Straty z tego tytułu 
wynoszą ok. 1200zł. Tego samego dnia zostały pokrzywione 
drogowe znaki pionowe i znaki ścieżek rowerowych w okolicy 
ronda. Straty to ok. 800zł. 

�  W nocy z 18/19.10 rozbito klosz, oprawę, kondensator lampy 
oświetlenia przy ul. Lędzińskiej na wysokości sklepu „S”. 
Powstałe szkody wynoszą ok. 400zł. 
Łączna wartość strat wynosi ok. 9400zł. 
Chciałbym również powrócić do problemu parkowania samo-

chodów ciężarowych o ciężarze całkowitym powyżej 2,5 tony. Z 
dniem 01.08 otwarty został nowy parking dla ww. samochodów w 
bazie PGK „Partner” przy ul. Fredry. Część właścicieli pojazdów i 
kierowców dostosowała się do zakazu parkowania tych samo-
chodów na ulicach naszego miasta. Nadal jednak zdarzają się 
przypadki niedozwolonego parkowania, szczególnie w sobotę i 
niedzielę w dzielnicach: Zamoście, Hołdunów, Rachowy. Przy-
pominam ponownie o ww. sprawie.      Komendant Straż 
Miejskiej: Jan Hudzikowski 

Z działalności Straży Miejskiej 

Syndyk „Real-Bud” LTD” sp. z.o.o. w Mysłowicach sprzeda nowe 
mieszkania w Lędzinach ul. Pokoju 6A: nr 4 o pow. 78,43 m2 oraz nr 
15 i 16 o łącznej pow. 110,24 m2. Mieszkania można oglądać w 
terminie uzgodnionym z syndykiem, który udziela dodatkowych 
informacji pod nr tel. 608-085-327. Pisemne oferty, z ceną netto, należy 
składać pod adresem: Syndyk Masy Upadłości „Real-Bud Ltd” sp. 
z.o.o., 41-400 Mysłowice, ul. Wojska Polskiego 3 do 18.11.2003. 
 

Centrum Kwiatowe „Agnieszka” 

Centrum Kwiatowe „Agnieszka” – kwiaciarnia miesz-
cząca się przy ulicy Ułańskiej 2, obok restauracji „Kamea” 
działa już dwa miesiące i nadal zdobywa klientów. Kwia-
ciarnia jest firmą rodzinną z długoletnim doświadczeniem w 
zakresie bukieciarstwa, zaprasza do zakupu: kwiatów cię-
tych, doniczkowych, wiązanek okolicznościowych, kompo-
zycji kwiatowych na różne okazje, stroiki świąteczne, wią-
zanki ślubne, wieńce, palmy pogrzebowe, upominki. Oferuje 
również usługi strojenia samochodów oraz pakowania pre-
zentów. „Agnieszka” zaprasza od poniedziałku do piątku od 
900 do 1700, w sobotę 900 do 1500 oraz w niedzielę 900-1400. 
Telefon 0606268545. 


